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«Все можна виправдати високою метою — 
та тільки не порожнечу душі». 

Павло Тичина.

• Довкілля• Самоврядування

• У світі захоплень

• Під гострим кутом

З 1-го листопада у водоймах 
Хмельниччини заборонений ви-
лов риби на зимувальних ямах…

25 жовтня, за ініціативою регіональ-
ного відділення Асоціації міст Украї-
ни, пройшло засідання регіональної 
платформи розвитку місцевого само-
врядування в Україні…

Минулої суботи на водосховищі Хмель-
ницької АЕС пройшли змагання  на Кубок 
«Клубу рибалок-аматорів ВП ХАЕС» зі 
спортивної ловлі хижої риби з човна…

Зростання цін на водопостачання та во-
довідведення у Славуті особливо хвилює 
місцевих жителів. Серед багатьох болю-
чих проблем сьогодення  саме цю славут-
чани ставлять на перше місце…

-

Це питання цікавить багатьох громадян України, які 
замислюються про наближення пенсійного віку…

• Актуальна тема

- • Право на думку

За цих обставин самим працівникам 
лісової галузі важко донести до людей 
інформацію про реальний стан речей 
та пояснити, що як би не було у це важ-
ко повірити, але лісівники дотриму-
ються чинного законодавства та вста-
новлених правил проведення рубок, 
не здійснюють їх «із метою продажу 
якісної деревини» та заради «набиван-
ня власних кишень».

Однак, які б аргументи на своє ви-
правдання не наводили працівники 
галузі, вони всерйоз не сприймаються, 
а тих, хто їх наводить, огульно звину-
вачують у брехні. На жаль, більшість 
людей вірять лише тій інформації, яку 
почули першою, навіть якщо вона не 
відповідає дійсності. А будь-які нама-
гання пояснити реальний стан речей не 
сприймаються.

Думками про роботу і перспективи 
розвитку Державного підприємства 
«Славутське лісове господарство» ми 
поцікавилися у депутатів Славутської 
районної ради…

***
Галина ДУШНЮК, депутат Славут-

ської районної ради, член постійної 
комісії з питань бюджету, фінансів, 
контролю за використанням майна 
спільної власності територіальних гро-
мад сіл району:

– Здавна наш Славутський район 
славився своєю мальовничою при-
родою, хвойними лісами, які є його 
своєрідною візитівкою.

Найбільша проблема нашого 
лісового господарства сьогодні – ма-
сове всихання лісів. Вражають погляд 
масиви загинувших сосен. Надзви-
чайно важливо сьогодні систематично 
інформувати славутчан про розвиток 
патології та проблеми санітарного 
стану наших лісів, показувати мас-
штаби та динаміку зростання враже-
них шкідниками площ лісових масивів 
та пропонувати варіанти практичного 
врегулювання проблеми; аналізувати 
причини та особливості всихання сос-
ни в області та, для порівняння, і в 
державі. 

Не приділяється належна увага 
вивченню цієї проблеми науковця-
ми Національного природного пар-
ку «Мале Полісся». А час бити на 
сполох!!! Негайно вимагати змін у 
законодавстві, що мають полегшити та 
пришвидшити процес вирубки ураже-
ного шкідниками лісу. 

Зі збільшенням масштабів всихан-
ня лісів вкрай важливо розробити 
відповідні програми, для ліквідації 
наслідків із виділенням коштів з облас-
ного бюджету.

На порі – роз’яснювальна та виховна 
робота з молоддю. Приємно конста-
тувати успішну роботу Нетішинського 
центру туризму і краєзнавства учнівсь-
кої  молоді. Спільно з педагогами юні 
лісівники шукають шляхи вирішення 
гострих проблем лісу, залучають-
ся  до активної діяльності з вивчення 
лісівничої науки та роботи. Навчати 
зацікавлених дітей дбайливому став-
ленню до природної спадщини рідного 
краю, здорового способу життя та 
відпочинку – наш спільний обов’язок. 
Необхідно активізувати природоо-
хоронну роботу через різні форми 

Проблеми лісу потребують
уваги та об’єктивності

Останніми роками в уяві пересічних 
громадян склався доволі негатив-
ний образ про діяльність вітчизняних 
лісівників та лісогосподарських під-
приємств. Регулярно з’являються 
телепередачі та газетні публікації з 
критикою й звинуваченнями у «без-
пощадних рубках» та споживацькому 
ставленні до лісових багатств... 

екологічної діяльності, виховання 
національної свідомості, формуван-
ня екологічного світогляду та засад 
раціонального природокористування. 

Чудово виглядають створені 
лісгоспом вздовж траси рекреаційні 
зони. Але, на жаль, їх мало, і вони не 
працюють, не виконують виховної 
функції. Потрібно продовжити ство-
рювати такі лісові оази культурно-
го відпочинку і в селах, що мають 
протяжні межі з лісом. Їх потрібно 
закріпити за шкільними лісництвами, 
і зацікавлені діти дадуть їм «друге 
дихання». Молоді, свіжі думки ство-
рять нові форми відпочинку, без ал-
коголю, літні театри, організують 
міні-фестивалі, започаткують нові 
природоохоронні традиції.

Лісівникам хотілося б побажати бути 
справжніми інтелігентами, високо-
освіченими фахівцями, закоханими 
у ліс та в улюблену справу. Тут абсо-
лютно не має бути місця «жлобству» 
чи навіть «барижництву». Люди все ба-
чать, складають власну та громадську 
думку і, рано чи пізно, зроблять вис-
новки про спосіб життя та роботу окре-
мих лісничих та лісового господарства 
в цілому.

Єднання людини та природи вічне. 
Кожен має залишити після себе де-
рево, алею, посадку. Популяризуймо 
подібні заходи! Посадімо дерево сім’ї 
– молодятами в день їхнього одружен-
ня, біля школи - сад родин, алею - біля 
підприємства, сквер - на пустирі, де-
рева визначних гостей нашого міста.

Створення природоохоронної  націо-
нальної ідеї – першочергова перспек-
тива держави.

***
Своє бачення проблеми з оподатку-

ванням лісових земель висловив депу-
тат Славутської районної ради, голова 
постійної комісії з питань регулювання 
земельних відносин, агропромислово-
го комплексу та лісового господарст-
ва, екології, ефективного використа-
ння природних ресурсів, розвит-
ку туризму та рекреації В’ячеслав 
СВІДЗІНСЬКИЙ:

– Надзвичайно важливим сьогодні є 
питання стосовно нещодавно введено-
го нового податку на всі лісові землі, 
а власне, запровадження подвійного 
оподаткування лісової галузі. Прове-
дений економістами аналіз впливу до-
даткового податкового навантаження 
на діяльність суб’єктів господарюван- 
ня (платників податків) лісової галузі 
показав, що додаткове податкове на-
вантаження не витримають підпри-
ємства не лише південного регіону, 
але й решта підприємств галузі. За 
словами фахівців, якщо розмір рентної 
плати за спецвикористання лісових 
ресурсів у середньому по Україні коли-
вався близько позначки у 100 грн/га, 
то після новації за такими ставками зе-
мельного податку «злетить», в окремих 
випадках, до 800 грн/га.

Зміни до Податкового кодексу сто-
совно подвійного оподаткування були 
внесені без обговорення у сесійній 
залі і в закон, який не мав відношення 
до лісової галузі. Зараз у парламенті 
створена і працює робоча група для 
вирішення цієї проблеми. Обговорю-

ються різні варіанти. На мою думку, 
найкращий варіант – це відмінити зе-
мельний податок на всі лісові землі. І 
паралельно збільшити ставку рентної 
плати. А також створити Державний 
фонд лісового господарства шляхом 
розподілу частини рентної плати до 
фонду та місцевих бюджетів. Це має 
бути комплексно. Верховна Рада має 
відмінити новий податок і запрова-
дити комплекс заходів для підтримки 
та розвитку лісового господарства, 
так і громад. Держлісагенство прово-
дить активні консультації в комітетах 
парламенту та з народними депута-
тами щодо вирішення цього питання.  
Хмельницька обласна рада прийняла 
звернення щодо відміни цього пода-
тку, адже люди розуміють – лісгоспи 
не матимуть можливості сплатити но-
вий податок, а отже, і громади не от-
римають кошти на розвиток. Таким чи-
ном, програють всі...

Активно працює у відпрацюванні 
цих питань директор ДП «Славутський 
лісгосп» Віктор Вікторович Сапожнік. 
Він бере участь у роботі сесій 
сільських рад, Нетішинської міської 
ради, звертається до депутатів із про-
ханням піти назустріч лісовому госпо-
дарству та встановити пільги щодо 
сплати земельного податку на лісові 
землі. Місцеві обранці дослухаються 
до лісників і затверджують податок на 
землі лісогосподарського призначен-
ня (незалежно від місцезнаходження) 
у розмірі 0,01-0,02% від їх нормативної 
грошової оцінки, податок на землі 
лісогосподарського призначення за 
межами населених пунктів, норматив-
ну грошову оцінку яких не проведе-
но, – 0,2% від нормативної грошової 
оцінки одиниці площі ріллі по області.

Тому нам усім разом потрібно при-
ймати правильні рішення на користь як 
лісової галузі, так і місцевих громад.

***
ДП «Славутське лісове господар-

ство» відкрите як до спілкування з 
громадянами, так і до об’єктивної 
критики. Ми готові співпрацювати з 
громадськістю і письмово надавати 
офіційні відповіді на всі запити, звер-
нення щодо проведення рубок у лісах 
Славутчини. Також готові організувати 
зустрічі з працівниками, які пояснять, 
які роботи, де і коли будуть проводи-
тися лісгоспом, пред’явити необхідні 
документи. Але для цього, у визна-
ченому законодавством порядку, 
просимо звертатись на поштову або 
електронну адресу лісгоспу з тими пи-
таннями, які потребують відповідей та 
роз’яснень.

Багато громадян, яких хвилює 
екологічна ситуація в регіоні, вже ко-
ристуються наданим правом та завж-
ди оперативно отримують вичерпні 
відповіді від ДП «Славутське лісове го-
сподарство».

Крім того, нагадуємо, що на офі-
ційному сайті (slavutalis.com.ua) 
постійно оприлюднюється інформа-
ція щодо передбачених заходів 
санітарного оздоровлення лісу, та-
кож у загальному доступі є реєстр 
лісорубних квитків.

Прес-служба ДП «Славутське 
лісове господарство».

Тут рибалити заборонено!     

Передусім зауважимо, 
що словосполучення «до-
купити стаж» розмовне, у 
представництвах держави 
такою термінологією не ко-
ристуються. Офіційно це 
називається добровільною 
сплатою єдиного внеску на 
загальнообов’язкове дер-
жавне соціальне страхуван-
ня, що з юридичної точки 
зору правильніше.

Щодо того, хто і як може 
здійснювати добровільну 
сплату єдиного внеску, по-
яснили у компетентних дер-
жавних органах. 

Міністерство соціальної політики 
України роз’яснює: умови призна-
чення пенсії за віком визначено стат-
тею 26 Закону України від 09.07.2003 
№1058-IV «Про загальнообов’язкове 
державне пенсійне страхування». Нею 
передбачено, що з 01.01.2018 р. пра-
во на призначення пенсії за віком після 
досягнення 60-ти років мають особи за 
наявності страхового стажу:

з 01.01.2018 по 31.12.2018 р. – 
не менш як 25 років;

з 01.01.2019 по 31.12.2019 р. – 
не менш як 26 років;

з 01.01.2020 по 31.12.2020 р. – 
не менш як 27 років;

з 01.01.2021 по 31.12.2021 р. – 
не менш як 28 років;

з 01.01.2022 по 31.12.2022 р. – 
не менш як 29 років;

з 01.01.2023 по 31.12.2023 р. – 
не менш як 30 років;

з 01.01.2024 по 31.12.2024 р. – 
не менш як 31 рік; 

з 01.01.2025 по 31.12.2025 р. – 
не менш як 32 роки;

з 01.01.2026 по 31.12.2026 р. – 
не менш як 33 роки;

з 01.01.2027 по 31.12.2027 р. – 
не менш як 34 роки;

починаючи з 01.01.2028 р. – не 
менш як 35 років.

Статтею 12 закону №1058 визначе-
но, що право на добровільну участь у 
системі загальнообов’язкового дер-
жавного пенсійного страхування ма-
ють особи, які досягли 16-річного 
віку та не належать до кола осіб, які 
підлягають загальнообов’язковому 
державному пенсійному страхуванню. 
Ці особи можуть брати добровільну 
участь, зокрема, у солідарній 

Як докупити стаж?

системі пенсійного страхування 
відповідно до укладеного догово-
ру про добровільну участь у системі 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування згідно  із За-
коном України від 08.07.2010 №2464-
VI «Про збір та облік єдиного внеску 
на загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування». 

Відповідно до частини першої статті 
10 закону №2464, до платників, які 
мають право на добровільну сплату 
єдиного внеску на загальнообов’язко-
ве державне соціальне страхування, 
зараховують:

– членів особистого селянського го-
сподарства, якщо вони не належать до 
осіб, які підлягають страхуванню;

– осіб, які досягли 16-річного віку та 
не перебувають у трудових відносинах 
із роботодавцями, визначеними пун-
ктом 1 частини першої статті 4, і не на-
лежать до платників єдиного вне-
ску, визначених  пунктами 4, 5 та 5-1 
частини першої статті 4 закону №2464.

Для укладення договору особи, які 
мають право на добровільну сплату 
єдиного внеску, подають до органу 
доходів і зборів за місцем проживання 
відповідну заяву.

Договір може передбачати одно-
разову сплату особою єдиного внеску 
за попередні періоди, в яких особа не 
підлягала загальнообов’язковому дер-
жавному соціальному страхуванню, за 
період із 01.01.2004 р. Сума сплаче-
ного єдиного внеску за кожен місяць 
такого періоду не може бути меншою 
за мінімальний страховий внесок на 
дату укладення договору, помножений 
на коефіцієнт 2 (частина п’ята статті 
10 закону №2464). Єдиний внесок для 
осіб, які мають право на добровільну 

сплату внеску, встановлюється у 
розмірі, визначеному статтею 8 зако-
ну №2464 (крім випадків одноразової 
сплати, передбачених частиною 
п’ятою цієї статті).

Відповідно до Положення про Дер-
жавну фіскальну службу України, цен-
тральним органом виконавчої влади, 
який реалізує державну політику з 
адміністрування єдиного внеску, у 
сфері боротьби з правопорушення-
ми під час застосування законодав-
ства з питань сплати єдиного внеску є 
ДФС, яка, згідно зі статтею 12 закону 
№2464, надає роз’яснення з питань 
застосування законодавства про збір 
та ведення обліку єдиного внеску.

Згідно з роз’ясненням, нада-
ним Державною фіскальною служ-
бою, порядок укладення договору 
про добровільну участь у системі 
загальнообов’язкового державного 
соціального страхування врегульо-
вано статтею 10 вже згаданого за-
кону України №2464-VI та розділом 
V Інструкції про порядок нараху-
вання і сплати єдиного внеску на 
загальнообов’язкове державне 
соціальне страхування, затвердженої 
наказом Міністерства фінансів України 
від 20.04.2015 №449.

Особа, яка виявила бажання бра-
ти участь у системі добровільного 
страхування, подає до органів 
доходів і зборів за місцем прожи-
вання заяву про добровільну участь 
у системі загальнообов’язкового 
державного соціального страхуван-
ня або одноразову сплату в системі 
загальнообов’язкового державного 
пенсійного страхування за формою, 
згідно з додатком 3 до інструкції, 
копію трудової книжки (за наявності) 
та копію документа, що посвідчує осо-
бу.

З особою, яка подала заяву, після 
перевірки викладених у ній відомостей 
органами доходів і зборів у строк, 
не пізніше 30 календарних днів із 
дня отримання заяви, укладається 
договір, наведений у додатку 4 до 
інструкції, а у разі бажання особи 
сплатити єдиний внесок за попередні 
періоди, в яких особа не підлягала 
загальнообов’язковому державному 
соціальному страхуванню (зокрема, 
за період з 1 січня 2004-го по 31 груд-
ня 2010 року), укладається договір за 
формою, наведеною в додатку 5 до 
інструкції.

Протягом 2018 року скористали-
ся правом на добровільну участь у 
системі загальнообов’язкового дер-
жавного соціального страхування 
близько трьох тисяч осіб.

Джерело: www.ukurier.gov.ua

Рано-вранці вісімнадцять командних дуетів зі спінінга-
ми в руках зібрались на водосховищі електростанції, щоб 
на гумових човнах вийти на воду. Як відомо, більшість із 
рибалок – це мрійники та романтики, для яких головне 
у їх захопленні - можливість помилуватися природною 
красою, вдихати вранішню прохолоду й вірити у те, що 
Фортуна усміхнеться саме їм. Та цього разу через густий 
туман насолоджуватися навколишніми краєвидами не до-
велося. Як згодом з’ясувалось – вітер дув із боку Острога, 
де вже більше тижня горіли торфовища. Туман змішався із 
димом, що різко зменшило видимість на водоймі. Але це 
не змусило рибалок змінити плани. 

Перед початком змагань всі уважно вислухали 
інструктаж із безпечного поводження на воді, перевірили 
справність надувних човнів та одягли рятувальні жилети – 
такі вимоги для всіх, хто виходить на човнах на водойму. 
Незважаючи на постійний запах диму, погода видалась 
комфортною. Як мовиться, тягни рибу, не лінуйся. Вже з 
перших хвилин учасникам змагань стало зрозуміло, що 
без уловів вони не залишаться. Це додало ще більшого 
азарту.

У пошуках місць стоянки хижака та найбільш ефектив-
них приманок шість годин змагань промайнули непоміт-
но. До того ж, цього разу судді організували зважування 
уловів безпосередньо на човнах. Тому на березі рибалкам 
залишалось єдине – чекати результатів.

Перше місце із загальним уловом 6 кілограмів 345 
грамів виборола команда «Фіш-Нетіш» (капітан Олег Гей). 
Команда «Есхол» поступилася переможцям лише 90 гра-
мами і посіла друге місце. Третьою стала команда «Зан-
дер» зі Славути, які наловили 5 кілограмів 10 грамів хижої 
риби. Кожен із переможців був відзначений призами.

– Я вдячний всім учасникам, які підтримали нашу 
багаторічну традицію змагань зі спортивної риболовлі, – 
зазначив голова «Клубу рибалок-аматорів ВП ХАЕС» Сергій 
Онищук. – Особливо хочу відзначити роботу суддів – Пе-
тра Кравця, Олександра Брянчика, Олександра Цвіркуна 
та Володимира Єфремова. Особливістю нинішніх змагань 
з ловлі хижої риби на човні стала участь гостей зі Славути, 
Рівного, Новоград-Волинського. Всі вони показали гарні 
результати та продемонстрували неабияку рибальську 
майстерність.

Тепер нетішинські рибалки чекатимуть сприятливої по-
годи для проведення змагань із ловлі на  мормишку  з кри-
ги, які планують приурочити до Дня енергетика.

О. ОЖИННИЙ, «ПУлЬС», м. Нетішин.

Фортуна всім 
усміхнулася 

Захід був організований у рамках проекту «Розробка 
курсу на зміцнення місцевого самоврядування в Україні» 
(ПУЛЬС), що реалізується Асоціацією міст України за 
фінансової підтримки USAID. Темою для обговорення ста-
ли «Особливості формування бюджету на 2019 рік». 

Провів засідання Славутський міський голова Василь 
Сидор, який очолює регіональне відділення Асоціації міст 
України (АМУ). У його роботі взяли участь голова обласної 
ради Михайло Загородний, голова облдержадміністрації 
Вадим Лозовий, народний депутат України Сергій Мельник, 
керівники структурних підрозділів ОДА та обласної ради, 
сільські, селищні, міські голови об’єднаних територіальних 
громад, консультанти регіонального відділення АМУ. 

Відкриваючи засідання, Василь Сидор підкреслив, що 
регіональна платформа є майданчиком для конструктив-
ного обговорення найпроблемніших питань, які потрібно 
донести до парламенту через народних депутатів від 
Хмельниччини. За його словами, значна кількість напра-
цьованих на засіданнях питань, які, зокрема, стосують-
ся формування місцевих бюджетів, знайшли вирішення у 
комітеті Верховної Ради України з питань бюджету за ак-
тивного сприяння народного депутата Сергія Мельника. 
До прикладу, спрямування субвенції на потреби мешканців 
30-кілометрової зони спостереження Хмельницької АЕС та 
інші, не менш важливі питання. 

У свою чергу, Михайло Загородний відзначив роль 
регіонального відділення Асоціації міст у процесах 
життєдіяльності області, формуванні дієздатних громад. 
При цьому він звернув увагу на те, що деякі громади цього 
року не спромоглися освоїти навіть вже отримані з держ-
бюджету кошти. Голова обласної ради також додав, що від 
вмілого формування місцевих бюджетів та ефективного 
управління фінансовими ресурсами залежить успішний 
розвиток будь-якої громади. Плануючи видатки, варто 
ефективно визначати правильні пріоритети, економити 
фінансові ресурси, зокрема й за рахунок енергозбережен-
ня. Подібні засідання регіональної платформи розвитку 
місцевого самоврядування, які проводить Асоціація міст 
України, є своєрідним навчанням не лише для керівників 
міст, а й сільських, селищних та міських голів об’єднаних 
територіальних громад, які мають повноваження прямих 
міжбюджетних відносин. Обласний бюджет 2019 року має 
бути реалістичним і сприяти ефективному виконанню про-
грами соціально-економічного розвитку області.

Звертаючись до присутніх, голова ОДА Вадим Лозовий 
погодився із тим, що такий захід – це реальна можливість 
висловити свої зауваження, напрацювання, пропозиції 
від найменшої об’єднаної територіальної громади до гро-
мад великих міст і бути почутими. Він наголосив, що при 
формуванні бюджетів на 2019 рік доведеться враховувати 
окремі зміни, що передбачені Кабінетом Міністрів України, 
зокрема, у податковій сфері. Це стосується акцизного збо-
ру на пальне, земельного податку для лісових господарств, 
податку на користування надрами тощо. Серед проблем-
них також залишається питання розподілу субвенцій на 
медицину та освіту, фінансування ремонту доріг. 

Народний депутат України Сергій Мельник детально зу-
пинився на особливостях формування бюджету області, 
законодавчих змінах фінансування соціальної сфери. Він 
висловив переконання, що реформи різних галузей мають 
відбуватися збалансовано. 

Заступник начальника департаменту фінансів ОДА 
Олексій Петричук розповів про особливості формування 
місцевих бюджетів, розподіл додаткової дотації з держав-
ного бюджету місцевим бюджетам на утримання закладів 
освіти та охорони здоров’я із врахуванням інтересів 
органів місцевого самоврядування. 

Окрім того, на засіданні обговорили питання забезпе-
чення справедливого розподілу субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам на фінансове забезпечення 
будівництва, реконструкції, ремонту та утримання доріг 
комунальної власності у населених пунктах. Керівники 
громад аналізували власні ресурси, джерела доходів та 
розповіли про ризики, які виникають через недосконалість 
законодавства.

Учасники засідання обмінялися думками і щодо подаль-
шого функціонування районних державних адміністрацій 
та районних рад в умовах реформи децентралізації. Зо-
крема, Вадим Лозовий та Михайло Загородний були одно-
стайними в цьому і висловили упевненість, що Хмельнич-
чина готова бути однією із пілотних областей, що увійдуть 
до наступного етапу адміністративно-територіальної 
реформи, адже в умовах, коли більшу частину території 
області складають об’єднані територіальні громади, ви-
никла нагальна потреба в усуненні дублювання функцій 
різних органів влади та налагодження ефективного 
функціонування місцевої влади.

За інформацією
 прес-служби Хмельницької обласної ради.

Майданчик для 
конструктивного

 обговорення

Обирайте сімейного лікаря
Адміністрація КП «Славутський центр ПМСД» закликає 

усіх, хто ще не обрав сімейного лікаря (педіатра, терапев-
та) і не підписав відповідної декларації, не зволікати, бо це 
може призвести до проблем із отриманням гарантованих 
державою безкоштовних медичних послуг.

Просимо звертатися в амбулаторії міста та району. При 
собі необхідно мати паспорт, довідку про присвоєння 
ідентифікаційного номера, мобільний телефон, у випадку 
укладання декларації на дітей – свідоцтво про народження 
дитини.

Нижче наводимо номери телефонів сімейних амбула-
торій міста та району, за якими можна отримати інформа-
цію про роботу амбулаторії та попередньо записатися на 
прийом до лікаря:

• Головлівська АЗП-СМ (тел. (068) 414-14-20);
• Берездівська АЗП-СМ   (тел. (068) 414-13-87);
• Ганнопільська АЗП-СМ (тел. (068) 414-13-91);
• Жуківська АЗП-СМ (тел. (068) 414-13-99);
• Кривинська АЗП-СМ (тел. (068) 4141429);
• Красноставська АЗП-СМ (тел. (068) 414-14-22);
• Улашанівська АЗП-СМ (тел. (068) 414-13-97);
• Крупецька АЗП-СМ (тел. (068) 414-14-08);
• Миньківецька АЗП-СМ (тел. (068) 414-13-89);
• Славутська АЗП-СМ №1 (район з-ду ЗБК) (тел. (068) 

414-13-98);
• Славутська АЗП-СМ( 1-й, 2-й поверх поліклініки) (тел. 

(068) 715-43-97);
• Славутська АЗП-СМ №2 (дитяча консультація) (тел. 

(067) 450-49-80);
• Славутська АЗП-СМ №3 (мікрорайон Сонячний) (тел. 

(096) 723-86-37. 
Адміністрація КП «Славутський центр ПМСД». 

Зимувальна яма – місце масового скупчення риб у за-
глибленнях дна річок і озер у зимовий період. У цей час 
риба стає менш активною і збирається на зимівлю. У річ-
ках зимувальні ями знаходяться у найбільш глибоких міс-
цях із уповільненою течією. В інших водоймищах вони, як 
правило, розташовуються в зоні впадання річок, у місцях 
виходу підводних джерел. 

У зимовий період, коли водойми сковує кригою, яка за-
тримує доступ кисню, можливі явища задухи та масової 
загибелі риби. Щоб не допустити цього, Хмельницький 
рибоохоронний патруль звертається до всіх користувачів 
водних угідь, товариств мисливців і рибалок, громадських 
активістів із проханням проводити спостереження за ста-
ном зимівлі риб, своєчасно здійснювати аерацію води та 
повідомляти фахівців про виявлення загрози.

На водоймах Хмельниччини встановлено строк заборо-
ни на промисловий, любительський і спортивний вилов 
риби з 1 листопада 2018 року і до скресання криги навес-
ні 2019 року. Перелік заборонених місць для вилову риби 
(зимувальних ям) затверджено наказом Управління Дер-
жавного агентства рибного господарства у Хмельницькій 
області від 30.10.2018 р. №38. 

Закликаємо всіх рибалок-любителів дотримуватись 
правил лову риби в зимовий період на водоймах загаль-
ного користування у дозволених місцях: дозволяється 
вилов риби зимовими вудками з блешнею вертикального 
блесніння з гачком не більше №10, мормишкою, нажив-
ною або живцевою снастями із загальною кількістю гачків 
на одного рибалку не більше п’яти. Добова норма вилову 
риби становить 3 кг. 

У випадках затримання під час лову риби на зимуваль-
них ямах, порушники будуть притягнуті до адміністратив-
ної відповідальності згідно із чинним законодавством.

Закликаємо всіх громадян, у разі виявлення фактів по-
рушення правил рибальства на водоймах Хмельницької 
області, негайно повідомляти про них за тел.: (0382) 79-
20-88.

Хмельницький рибоохоронний патруль. 

Натомість місцева влада запропонувала містянам екс-
перимент, щоб пояснити, чому зростають тарифи на по-
слуги з водопостачання та водовідведення і що закладено 
у цей тариф.

«Для того, щоб усвідомити, що таке куб води, ми пропо-
нуємо винагороду: заплатимо у 500 разів більше тому, хто 
забажає доставити один кубометр води з відкритої водо-
йми до своєї квартири на 5-й поверх. І також заплатимо 
в тисячу разів більше за один куб стоків, доставлених на 
очисні споруди», – обіцяє міський голова Василь Сидор.

Зареєструватися для участі в експерименті можна, на-
діславши лист на електронну адресу Славутської міської 
ради – info-mvk@ukr.net. Протягом всього експерименту 
проводитиметься відеофіксація.

Новина швидко облетіла Інтернет-простір, а в соцмере-
жах вже почали активно обговорювати запропонований 
експеримент. І ось що відповіли славутчани міському го-
лові на таку неординарну пропозицію:

«Купуючи морську капусту, автори експерименту, звер-
ніть увагу на ціну, а потім проведіть експеримент. Поїдьте 
на Чорне море і привезіть пару кілограмів до Славути... 
Розповісте потім, чи дорога виправдала себе і чи усвідо-
мили ви ціну даного товару».

«Щоб продемонструвати абсурдність запропонованого 
експерименту пропоную для його автора усвідомити на 
практиці вартість кілограма бананів, доставивши один кі-
лограм бананів з Еквадору до своєї квартири або ж пізнати 
справжню ціну телевізора, доставивши один телевізор із 
Китаю до своєї квартири».

«А ще може почати льон і коноплі вирощувати, щоб зро-
зуміти, скільки сорочка чи труси мають коштувати».

«Пропоную сходити пішки в Китай, щоби усвідомити, що 
то таке чохлик для Сяомі». 

«А чому б нашому меру не стати на місце звичайного 
мешканця Славути, аби дізнатися, скільки потрібно працю-
вати, щоб він отримав із наших податків заробітну плату».

Підготувала О. МОГИлЬНИЦЬКА,
 «ПУлЬС». 

Відповідь на «експеримент»


